(ร่าง) โครงการประชุมเสวนา
เรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย”
Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น.
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ก ำหนดให้ รัฐ บำลจัด ให้ มีก ำรเลื อ กตั้งสมำชิก สภำผู้ แทนรำษฎร ในวัน ที่
24 มีนำคม 2562 เพื่อที่จะให้ได้ผู้แทนของประชำชนที่จะมำทำหน้ำที่ เป็นฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ เพื่อบริหำร
ประเทศตลอดจนแก้ ไขปั ญ หำในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ของประชำชน ส ำหรั บ งำนด้ ำ นกำรให้ ก ำรบริ บ ำลทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขของประเทศไทยมีกำรพัฒนำและเจริญก้ำวหน้ำมำอย่ำงต่อเนื่องตำมลำดับจนได้รับควำมยกย่องไปทั่วโลก
ท่ำมกลำงปัญหำวิกฤตทำงบุคคลำกร กำรเงิน กำรคลัง ของนโยบำยกำรให้กำรรักษำพยำบำลในสำมกองทุน โดยเฉพำะ
ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (บัตรทอง) ซึ่งสำเร็จได้ ด้วยควำมร่วมมือและเสียสละของบุค ลำกรในสำยวิชำชีพ
สุขภำพภำครัฐ ที่ทุ่มเทให้กำรบริบำลประชำชนในทรัพยำกรที่จำกัด ทั้งนี้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำเชิงระบบของ
ภำครัฐมำโดยต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่กำรแก้ปัญหำเพื่อควำมยั่งยืนของระบบสำธำรณสุข ด้วยเหตุที่มีควำมก้ำวหน้ำของ
วิทยำกำรกำรรักษำพยำบำลอย่ำงไม่หยุดยั้ง ทำให้ประชำชนอำยุยืนเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งต้องพึ่งพำกำรรักษำพยำบำลมำก
ขึน้ เป็นเท่ำตัวทำให้ภำระงำนของบุคลำกรในภำครัฐสูงขึ้นจนเกินขีดควำมสำมำรถของหลำยสถำนพยำบำลก่อให้เกิดควำม
ผิ ดพลำดต่อ ผู้ ป่ วยได้ง่ำย และเกิด ปั ญ หำกั บคุ ณ ภำพชีวิตของบุค ลำกรที่ ภ ำระงำนหนั ก ส่ งผลให้ เกิ ดอุบั ติเหตุในกำร
ปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง ในทำงกลับกันภำระงำนที่สูงเกินกว่ำกำลังพลที่จำกัดในภำครัฐจะดูแลได้ทั่วถึง ทำให้เกิดกำรร้องเรียน
และคดีควำมจำกประชำชนได้ง่ำย ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงำนในภำครัฐ นำไปสู่กำรสูญเสียของบุคลำกรที่
ลำออกโดยเฉพำะกรณีกำรเกิด กำรฟ้องคดีอำญำ ตลอดจนปัญหำจำกค่ำใช้จ่ำยต่อหัวสูงขึ้นต่อเนื่องวิทยำกำรกำรรักษำ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่รำคำสูงมำกทำให้เกิดกำรร้องเรียนเรื่องค่ำรักษำพยำบำลซึ่งสวนทำงกับนโยบำยของภำครัฐ
ในกำรจัดให้เป็นเมดิคอลฮับ โดยใช้ทรัพยำกรเดียวกัน
ในกำรนี้แพทยสภำ แพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี และกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรในวิชำชีพ
สุขภำพ อำทิ แพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์ เภสัชกร จนถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกสำขำ ทุกระดับที่ปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำลกว่ำ
ห้ำแสนคน จึงขอนำเสนอถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของสมำชิกในวิชำชีพสำธำรณสุขและขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำใน
อนำคตในประเด็นว่ำด้วย “นโยบำยพรรคกำรเมืองกับควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในวิชำชีพสุขภำพเพื่อ
ผู้ป่วย” Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อรับทรำบนโยบำยของแต่ละพรรคกำรเมืองด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลำกรในวิชำชีพสุขภำพ ในกรณีของคดีควำมและภำระงำน

3. หัวข้อการเสวนา
“นโยบำยพรรคกำรเมื อ งกั บ ควำมปลอดภั ย ในกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกรในวิ ช ำชี พ สุ ข ภำพเพื่ อ ผู้ ป่ ว ย”
Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety)
4. รายนามผู้เสวนา
พรรคชำติพัฒนำ
พรรคประชำธิปัตย์
พรรคพลังประชำรัฐ
พรรคเพื่อไทย
พรรคภูมิใจไทย
พรรคเสรีรวมไทย
ผู้ดำเนินรำยกำร

คุณสุวัจน์
คุณอภิสิทธิ์
คุณสนธิรัตน์
นายแพทย์สุรวิทย์
คุณอนุทิน
พลตารวจเอกเสรีพิศุทธ์
คุณช่อผกา

ลิปตพัลลภ
เวชชาชีวะ
สนธิจิรวงศ์
คนสมบูรณ์
ชาญวีรกูล
เตมียเวส
วิริยานนท์

4. เป้าหมาย
บุคลำกรในวิชำชีพสุขภำพ อำทิ แพทย์ พยำบำล ทันตแพทย์ เภสัชกร จนถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงำนใน
สถำนพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร ทหำร ตำรวจ และสังกัดสถำนพยำบำลเอกชน
ที่ ล งทะเบี ย นเข้ ำ ฟั งในห้ อ งประชุ ม 500 ท่ ำ น และผ่ ำ นกำรโซเซี ย ลมี เดี ย Facebook Live ของสภำวิ ช ำชี พ และ
สำธำรณสุขไปยังสถำนพยำบำลทั่วประเทศที่สนใจ
5. ระยะเวลาการเสวนา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 – 12.30 น.
6. การดาเนินการ
กำรอภิปรำยเพื่อหำรือแนวทำงกำรรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทำงของแต่ละพรรคกำรเมือง
7. การสนับสนุนโครงการ
1. แพทยสภำ โดยนำยกแพทยสภำ
2. แพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยนำยกแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ
3. สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
โดยนำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ
4. กระทรวงสำธำรณสุข

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่ำสวัสดิ์
นำยกแพทยสภำ

ศ.นำยแพทย์รณชัย คงสกนธ์
นำยกแพทยสมำคมฯ

รศ.สุปำณี เสนำดิสัย
นำยกสมำคมพยำบำล
แห่งประเทศไทยฯ

ผู้ประสำนงำน : สำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 02 -589-7700 02-589-8800

